
Belysningar och planteringar förväntas 
bidra till att skapa en trevlig och trygg 
miljö. Projektet, som delfinansieras av 
Boverket, syftar till att skapa en plats som 
stimulerar till fysisk aktivitet, social gemen-
skap och stärka stoltheten bland invånarna i 
Torsås. Under förstudien bjöds föreningar, 
fastighetsägare, skolans personal och elever 
in till dialog om hur området skulle kunna 
utvecklas för att uppnå projektmålet. Snart 
ser vi slutresultatet. Vi ses på ”Sahara”!

”Sahara” förvandlas till en fantastisk mötesplatsEn ljusnande 
framtid för Torsås

Under den mörkaste tiden på året sam-
las vi till helgerna med släkt och vänner 
för att med umgänge, god mat och gåvor 
visa varandra uppskattning och omtanke. 
Vi tänder ljus och pyntar våra hem och 
gårdar för att mota kyla och mörker.

Torsås kommun sjuder av aktivitet. 
Näringslivet växer och går så bra att vi 
tilldelas pris för att vara årets tillväxt-
kommun i länet. Nya samarbeten mellan 
människor, föreningar och företag växer 
fram för att samla goda krafter och vil-
jor till att söka svar på de behov, dröm-
mar och utmaningar vi som samhälle 
står inför idag. Det finns så mycket som 
bidrar till goda förutsättningar för ett 
gott liv i vår kommun.

Att lyfta fram varandras goda exempel 
och ta tillvara på kraften i goda idéer, det 
behöver vi bli bättre på att berätta om för 
varandra även om vi också behöver ta tag i 
svårigheter och problem som måste lösas.

Nu ska vi se till att alla i Torsås kom-
mun har möjlighet att få fibernätverk 
till sina hem och företag och att man 
därifrån ska kunna göra mer med bättre 
tillgång till tjänster, information och 
kommunikation.

En digital tjänst som nu är på gång är 
meddelande om driftstörningar av till 
exempel dricksvatten via ett SMS. Med 
utgångspunkt i de människor som bor 
och verkar i Torsås kommun bygger vi 
gemensamt ett hållbart samhälle som kan 
sprida ljus och värme, även när tiderna är 
mörka och kalla.

God Jul och Gott Nytt 
år tillönskar jag dig och 
dina nära.

Henrik Nilsson Bokor (S)
Kommunstyrelsens ordförande, 
Torsås kommun

En plats håller på att växa fram i centrala 
Torsås som inbjuder både dig, mig och 
våra besökare till rörelse och möten.

Området ”Sahara”, intill busstorget och 
sporthallen, håller på att förvandlas till 
en fantastisk mötes- och aktivitetsplats. 
Här pågår just nu bygge av en anpassad 
friidrottsanläggning, beachvolleyplan, nya 
tennisbanor inklusive en padelbana och 
en barntennisbana. En interaktiv lek- och 
aktivitetsutrustning och en stor kompis-
gunga blir klara till våren. Det kommer 
även anläggas en hinderbana för de mindre 
genom en av skogsdungarna samt byggas 
en klätterpark med två stora block försedda 
med olika klättergrepp.

Nyfiken på din bygd?
Torsås kommun är en gammal kultur-
bygd med lämningar från stenåldern 
via bronsåldern till järnålderns typiska 
gravfält. Om detta kan du läsa i fram- 
taget förslag till kulturmiljöprogram.

I Framtida minnen - Torsås Kultur-
miljöprogram kan du läsa om flera 
av våra värdefulla kulturmiljöer, om 
vilka karaktärsdrag som utmärker 
dem och vilka rekommendationer 
som bör följas.

Detta är en uppdatering av vårt 
tidigare kulturminnesvårdsprogram från 1990. 
Målet har varit att ta fram ett lättillgängligt 
program som ger vägledning och kunskap om 
kommunens kulturmiljöer till fastighetsägare, 
medborgare, föreningar och besökare.
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Kalmar läns museum anlitades för att revi-
dera programmet och har sedan våren 2017 
arbetat med att inventera, värdera, uppdatera 
och fotografera de olika kulturmiljöerna.

Vi vill tacka alla er som varit med och 
bidragit med kunskap och som har 
hjälpt till att läsa texter och faktagran-
ska. Och tack även till Länsstyrelsen i 
Kalmar län som bidragit till finans-
ieringen av projektet. Nästa steg i 
arbetet blir att överlämna programmet 
för politisk beredning och beslut.

Bildningsförvaltningen Kris och säkerhet  Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunövergripande Kultur, fritid & turism Socialförvaltningen

www.torsas.se/kulturmiljo.aspx



I slutet av september genomförde 
Torsås kommun tillsammans med 
föreningar, företag och medborgare 
vår första hållbarhetsvecka. Under 
veckan upplyste vi om de 17 globala 
mål som ska leda till att avskaffa 
extrem fattigdom, minska ojämlikheter 
och orättvisor i världen, främja fred 
och rättvisa samt lösa klimatkrisen.

Programmet innehöll många olika akti-
viteter som berörde både gammal och ung, 
företagare, invånare samt besökare.

De globala målen ska leda arbetet till en 
hållbar utveckling för både mänskligheten, 
miljön och ekonomin. Målen är integrerade 
och odelbara, vilket betyder att inget mål 
kan nås utan framgång inom ett annat. Om 
du är nyfiken att lära dig mer om de globala 
målen gå in på www.globalamalen.se.

Här kommer några gobitar från vardagen 
i Torsås kommun som leder oss på vägen 
till en hållbar utveckling.

Till följd av den torka som rått de senaste 
två åren har vi börjat vattna de flesta av 
våra planteringar med renat spillvatten 
från Bergkvara reningsverk eller åvatten. 
Det dricksvatten vi erbjuder våra kom-
muninvånare är ett livsmedel och det vill vi 
försöka förbruka så lite av som möjligt.

Skolköken arbetar aktivt med att minska 
matsvinnet. Här kommer några exempel. 
Rester som grönsakssoppa, potatismos, 
rotmos och gröt använder vi i brödet. Alla 
buljonger från köttprodukter används till 
såser. Pasta och kall potatis används i sallads-
bordet. Överbliven mannagrynsgröt gör vi 
om till pudding vid mellis. Grönsaker mixas 
och används som grund i alla såser.

Livskraft - från Hav till Skog

Annika Lundberg bor sedan våren 
2002 i Torsås kommun med man och 
två söner och är sedan i höstas vår 
nya anhörigkonsulent.

Annika arbetade för cirka tio år sedan 
som skolkurator i kommunen och efter det 
har hon sedan arbetat nio år på funktions-
stödförvaltningen i Karlskrona kommun. 
Där hade hon ett brett uppdrag med bland 
annat anhörigstöd och utvecklingen av det.

Annika berättar: -Jag trivdes väldigt bra i 
Karlskrona men i somras såg jag att Torsås 
sökte en anhörigkonsulent och kände att det 
skulle vara jätteroligt att arbeta med och ut-
veckla stödet till anhöriga i min hemkommun.

Ödet har ett fantastiskt ekbestånd som 
klassats som en nyckelbiotop. Vi har tagit 
fram en plan för att göra området tillgäng-
ligt för invånare och natur. Ekbeståndet 
höggs fram och våtmark anlades. Våtmarken 
och ekbeståndet gynnar den biologiska 
mångfalden med fiskar, fjärilar, fåglar, 
skalbaggar och växter. För att öka tillgäng-
ligheten har spänger och fågeltorn byggts. 
Förskolan har skapat insektshotell och 
väsenvandringar har genomförts.

Vill ni vara med 2019?
Nu påbörjas arbetet 
med nästa års hållbar-
hetsvecka. Vill ni vara 
med i programmet 
2019 så kontakta An-
nika Persson Åberg på 
e-post annika.persson-
aberg@torsas.se.

Vad är då anhörigstöd och vem 
vänder sig stödet till?

Har du en nära relation till någon som är 
äldre, har en funktionsnedsättning eller är 
långvarigt sjuk? Då kan du få stöd av mig 
som anhörigkonsulent.

Anhörig är du som vårdar, hjälper eller 
stödjer en närstående. Du kan vara make, 
maka, förälder, barn, vän, kollega, granne 
eller annan medmänniska. Den närstående 
kan vara en person som är äldre, har en 
psykisk eller fysisk funktionsnedsättning 
eller har en långvarig sjukdom.

Att stödja en närstående innebär att man 
som anhörig direkt eller indirekt påverkas 
på olika sätt. Tillsammans försöker vi finna 

Ny anhörigkonsulent i Torsås kommun

Kontaktuppgifter

Annika Lundberg
Anhörigkonsulent
Torsås kommun
Socialförvaltningen
Telefon: 0486-339 56

just det som du behöver för att bevara 
din egen hälsa, energi och glädje. Stödet 
utformas individuellt, och i möjligaste mån 
utifrån dina önskemål och behov. Exempel 
på anhörigstöd är enskilda samtal, anhörig-
grupper, rådgivning och föreläsningar.

Anhörigstödet är kostnadsfritt och tyst-
nadsplikt råder. Du är välkommen att höra av 
dig, oavsett om du ger lite eller mycket stöd.

Radon luktar inte, syns 
inte och smakar ingenting.

Det enda sättet att veta om det finns radon 
i din bostad är att göra en mätning. Läs 
mer här: www.torsas.se/radon.aspx

Ansök om bygglov
via webben
Gå till mittbygge.se

Var rädd om  
dig och våra barn
Tomgångskörning max 1 minut!



Julöppet på Torsås bibliotek

24 december stängt
27 december kl. 10.00-19.00
28 december kl. 10.00-17.00
29 december kl. 10.00-13.00
31 december stängt
2-3 januari kl. 10.00-19.00
4 januari kl. 10.00-17.00
5 januari stängt

Sund smart stark senior hösten 2018

Familjecentralen får nyrenoverade lokaler
Nya familjecentralen beräknas starta 
upp kort tid efter årsskiftet. Besiktning 
görs den 7 januari 2019 och inflytt-
ningen kommer att ske veckan därpå.

Just nu pågår markarbetet kring hela 
familjecentralen och invändigt är det också 

full verksamhet med iordningställandet 
inför besiktningen.

De verksamheter som kommer att samlas 
under familjecentralens tak är landstingets 
mödra- och barnhälsovård, öppen förskola, 
vissa delar av socialförvaltningen samt bild-
ningsförvaltningens kansliavdelning.

”Sund smart stark senior” är samlings-
namnet på de hälsofrämjande fysiska 
aktiviteter som erbjuds för personer 65 
år och uppåt. 

Under en tolvveckorsperiod har de fått 
prova på motionsformer och kulturaktivi-
teter hos föreningar, bland annat linedance. 
Dessutom har det hållits lärorika föreläs-

Vad händer i vår?

19 januari Släktforskningens Dag –
Släktforskarhjälp och föreläsning med 
Tomas Alriksson.

8-9 februari Nalleövernattning – Låt 
din nalle sova över på bibblan.

9 mars Familjeföreställning ”Vår 
version av Lejonkungen”.

Under mars månad blir det fokus på 
slöjd och hantverk. Utställningen ”Ull 
för livet” kommer att visas. Dessutom 
IT-hjälp och bokcafé med mera.

Följ oss på Facebook, håll koll bland 
våra evenemang på bibliotek.torsas.se 
eller kom in till oss på bibblan.

Gott nytt kultur- och fritidsår och 
en stor julros till alla föreningar och 
eldsjälar i Torsås kommun!

ningar. Allt för att främja välmående och 
inspirera till en aktiv och meningsfull fritid. 
Syftet är också att inspirera föreningar att 
erbjuda aktiviteter för seniorer. ”Sund smart 
stark senior” avslutades den 4 december på 
biblioteket med frukost och utvärdering.

Detta är ett samverkansprojekt vi har 
tillsammans med Smålandsidrotten och 
Landstinget i Kalmar län.

Kulturskolan
Den 29 november var det terminsav-

slutning på Kulturskolan, som flyttar in i 
Mjölnerskolans lokaler till vårterminen.

Ny bussangöring utanför Torskolan

Nu är Torskolans bussangöring klar. 
Både inne på skolan och ute vid Kal-
marvägen är nu alla markeringar och 
belysningsstolpar på plats.

OBS! Som trafikant är det bra att tänka på 
att inte gå över för tidigt i vänsterfilen (gam-
mal vana) när man kommer från Söderåkra-
hållet och ska svänga vänster in mot macken, 
då kan det bli problem och bildas en bilkö.

Gänget som provade på linedance tillsammans med Lena och Anette från Torsås Linedancers.

Familjecentralens nyrenoverade byggnad som återfått sin ursprungliga röda färg.



Torsås kommun, Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, telefon: 0486-331 00, e-post: info@torsas.se.
Ansvarig utgivare: Håkan Petersson. Redaktör: Johan Blomqvist. Foto: Lena Skotheim, Mari Oskarsson, Lena Robertsson, Joanna Kohnen, Johan Blomqvist

Tr
yc

k:
 K

ST
 In

fo
se

rv
ic

e.
 G

ra
fis

k 
pr

od
uk

tio
n:

 U
tv

ec
kl

in
gs

av
de

ln
in

ge
n 

To
rs

ås
 k

om
m

un
.

SMS-aviseringar vid driftstörningar
Om du har en mobiltelefon som är regi-
strerad på adressen där du bor så får du 
information om driftstörningar via sms.

Torsås kommun använder sms för att 
informera vid driftstörningar, både akuta 
och planerade. Funktionen med sms är 

ett sätt att nå våra kunder snabbt för att 
exempelvis informera när vi behöver stänga 
av vattnet. Tjänsten används enbart för att 
informera om driftstörningar. Självklart 
informerar vi även om våra driftstörningar 
via hemsidan, sociala medier och i vissa fall 
även via radio och tidningar.

Räddningstjänsten tipsar och ger goda råd
Brandvarnare

Brandvarnaren ska sitta i taket minst 50 
centimeter från vägg. Köp gärna brandvar-
nare med trådlös kommunikation, det vill 
säga larmar en brandvarnare så går larmet 
samtidigt i övriga brandvarnare.

Brandsläckare
Placera brandsläckaren på väl synlig plats, 

i närheten av entrén. Har du en stor bostad 
är det bra att ha flera brandsläckare. Re-
kommendationen är att släckaren ska vara 
av minsta effektivitetsklassen 43A 233 BC.

God jul & Gott nytt år!

Fortsatt satsning på fiber
–Nu gör vi klart allt underlag som behövs 

först så att vi inte gör om de misstag som 
gjordes i samarbetet med företaget IP-Only, 
säger kommunutvecklare Sofie Nyström.

Nedläggning av telestationer
En digital infrastruktur är en grundför-

utsättning för fortsatt utveckling. Och med 
anledning av att Telia lägger ner sex telesta-
tioner i juni 2019 är det särskilt viktigt att 
vi är fortsatt aktiva och driver arbetet för 
ett utbyggt fibernät. De telestationer som 
berörs nästa år är Appleryd, Bränderås, Gi-
semåla, Skruvemåla, Slätafly och Strömby. 

Torsås kommun har tecknat en 
avsiktsförklaring med Telia kring att till-
sammans bygga fiberinfrastruktur som 
skapar möjligheter för alla i kommunen 
att få snabbt bredband oavsett om du 
bor i tätort eller ute på landsbygden.

Nu pågår arbetet med att planera fiberut-
byggnaden, tillsammans med Telia. När detta 
är klart kommer underlaget att ligga till grund 
för upphandling av entreprenör. Efter avslutad 
upphandling och när vi har kommit överens om 
utbyggnadsplanen påbörjas försäljningsarbetet. 

• Minst en fungerande 
brandvarnare på varje 
våningsplan, gärna fler.

• För din säkerhet, kon-
trollera brandvarnaren en gång i månaden.

Registrering/avregistrering

Om du vill lägga till eller ta bort ett mobil-
nummer från din adress så kan du göra 
det via formuläret på hemsidan:

www.torsas.se/sms-avisering.aspx.

Hushåll i dessa områden har erbjudits alter-
nativa lösningar. Vi kan tyvärr inte påverka 
när nedläggningen av telestationerna sker.

–I samband med att Kraftringen och 
E.ON gräver ner sina elledningar har vi pas-
sat på att lägga ner rör för fiber, fortsätter 
Sofie Nyström. Nu pågår arbeten i Karsjö, 
Skruvemåla, Gullabo, Ekaryd och Törnlycke. 
Sedan tidigare har vi lagt rör mellan Järnsida 
och Bergkvara, i Kvilla, Slätafly, Ryd, Torhult 
och Troxhult. Detta arbete är en framgångs-
faktor som möjliggör att vi nu tillsammans 
med Telia kan fortsätta satsningen på en 
utbyggd fiberinfrastruktur i hela kommunen.

Förmåner för kommunmedarbetare

I arbetet med att vara en attraktiv arbets-
plats med friska medarbetare erbjuder 
vi förmåner. Alla kommunanställda som 
löser terminskort hos en förening med 
friskvårdsaktiviteter får tillbaka halva kost-
naden upp till maxbeloppet 1 500 kronor.

Torsåsföretagen har bäst tillväxt

Vi i Torsås kommun är stolta över våra 
företag och mycket glada att kunna säga 
att vi återigen har fått utmärkelsen Bästa 
Tillväxt 2018 i Kalmar län. Det är 
kreditupplysningsföretaget Syna 
som ligger bakom utmärkelsen.

”Från hav till skog”

Kommunhusets utsmyck-
ning ”Från hav till skog” 
är gjord av glaskonstnären 
Malin Mena. -Jag vill symbolisera havet och 
skogen, framhäva dess samspel i färgval, 
form och placering, förklarar Malin Mena.


